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 जगातरी वगळ्मात 
ताकदलान भुरगी 



एस्भेयाल्डा एक खऩू भोठं फाऱ  
शोती. जेव्शा ती केलऱ वशा 
भहशन्मािी शोती तेव्शा आऩल्मा 
ऩाऱण्माच्मा रोखडंी वळ्मा िालत 
अव.े  

"एस्भेयाल्डा एक ळश्ततळारी 
भहशरा शोईर,“ नति ेलडीर म्शणत. 
“भग ती वकड वभध्मे आऩल्मा 
फयोफय काभ करू ळकेर.” 

जेव्शा एस्भेयाल्डा िाय 
लऴाडिी शोती तेव्शा एक जड 
खिुी उिरू ळकत शोती.  

नतच्मा आईने नतच्मावाठी 
बफफट्माच्मा कातडीिा एक टॉऩ  
आणण एक झारयलारा स्कटड  
शळलरा. 



 ऩण जलऱिी भुरे एस्भेयाल्डा फयोफय खेऱत नवत. 

“तू खऩू बीभकाम आशे,” ते म्शणत, “तू आम्शांरा 
जखभी कयळीर.” 

आणण ते एस्भेयाल्डारा आऩरी खेऱणी खेऱामरा देत 
नवत. 

“तू खऩू अडाणी आशे,” ते म्शणत. “तू ती तोडळीर.” 



जेव्शा एस्भेयाल्डा वशा लऴाडिी झारी तेव्शा ती आऩल्मा 
आईलडडरांना स्लत्च्मा खांद्मालय उिरू ळकत शोती. 

ळजेायिी भुरे एस्भेयाल्डारा आऩल्मा भांजयाजलऱ वुद्धा 
मेलू देत नवत.  

“तू खऩू ताकदलान आशे,” ते म्शणत. “तू काशीशी कुस्करु  
ळकते.” 



 जेव्शा एस्भेयाल्डा वात  लऴाडिी झारी तेव्शा नतच्मा 
आईफाफांनी म्शटरं, “"एस्भेयाल्डा, रलकयि तू आभच्मा वकड व 
भध्मे वाभीर शोलू ळकते,कायण की तू एक ताकदलान भहशरा 
आशेव.” 

 तमांना लाटरं की माभुऱे तमांिी भुरगी खळु शोईर.ऩण 
एस्भेयाल्डा एक  ताकतलान भहशरा  शोलू इश्च्ित नव्शती. नतरा  
एका एक्रोफैट ला ऩातऱ दोयीलय िारणायी कराकाय व्शामि ंशोतं. 
नतरा योज भाव खाणं ककंला जनालयांिी कातडी घारणे ककंला 
लजन उिरणे आलडत नव्शते.   



“ळश्ततळारी भहशरा ताकदलान शोण्मावाठी भांव 
खातात,” नति ेलडीर म्शणारे. “तमा तमांना भजफूत 
कयण्मावाठी लजन उिरतात आणण तमा जनालयांिी 
कातडी घारतात ते तमा लाघावायख्मा ताकदलान आशेत 
शे दाखलण्मावाठी.” 

 म्शणून एस्भेयाल्डाने ऩण  भांव  खाल्र,ं लजन 
उिररं आणण बफफट्माि ेकातड ेघातरे, ऩण शे वलड 
करून ती खऩू दु् खी झारी शोती. ती एलढी भोठी झारी 
की जलऱिी भुरं नतरा फघून दयू ऩऱत.  



भग एस्भेयाल्डा एकटी आऩल्मा खोरीत ऩडून याशत अवे आणण 
कागदाऩावून वुंदय प्राणी फनलत अवे आणण तमांना गाणं वुद्धा ऐकलत 
अव.े कागदाि ेप्राणीि नति ेएकुरते एक शभत्र शोते. 

ऩण जलऱच्मा भुरांना, एस्भेयाल्डािा आलाज भेंढयावायखा 
लाटे. तमा भुरांना शा अदंाज नव्शता की  एस्भेयाल्डा िी फोटं खऩू 
कोभर ितुय शोती आणण नति ंभन वोन्मावायखे शोते. 



उन्शाळ्मात एस्भेयाल्डा आणण नति े
कुटंुफ जगाच्मा दौऱ्मालय गेरे.तमांनी 
जगबयच्मा ळशयात कामडक्रभ केरे.. 

एस्भेयाल्डाने आऩल्मा आई-
लडडरांना खांद्मालय उिररे.. 

तमांना शलेत पेकरे 
आणण ऩयत ऩकडरे. 

नतने दातांनी 
रोखडंािी वाखऱी तोडरी. 

आणण खडक उिरण्माि ेनाटक केरे.. 

दळडकांना नतिी 
कराकायी खऩू आलडरी. 



ऩण यात्री जेव्शा आई आणण फाफा आऩल्मा 
िभकणाऱ्मा तंफूत झोऩत तेव्शा एस्भेयाल्डा  
िदं्राकड ेफघत अवे आणण जलऱच्मा भुरांिा 
वलिाय कयत अवे. 



जेव्शा हशलाऱा आरा तेव्शा दौया वभाप्त झारा आणण कुटंुफ 
घयी ऩयतरं. 

 आई आणण लडडरांनी आऩल्मा घयच्मा ऩहशल्मा यात्रीिा 
उतवल वाजया कयण्मावाठी वलळऴे ऩदाथड तमाय केरे. ऩण 
एस्भेयाल्डारा िांगरं लाटरं नाशी. तमा यात्री जेव्शा ती झोऩामरा 
गेरी तेव्शा नतने आऩल्मा कागदाच्मा प्राण्मांवाठी गाणं म्शटरं 
नाशी. ती खऩू उदाव शोती.  

वकाऱी एस्भेयाल्डा ळजेायच्मांच्मा फागेत डोकालण्मावाठी 
ऩऱारी. 

नतथ ंभुरांच्मा नव्मा फहशणीिा जन्भ झारेरा शोता. 
एस्भेयाल्डारा तमा फाऱारा घ्मालं लाटत शोतं ऩण भुरं नतरा 
फघून ओयडू रागरे. "एस्भेयाल्डा ननघून जा,तू तमा फाऱारा 
घाफयलळीर.” 



दवुऱ्मा हदलळी गालात खऩू जोयात शला वुटरी. एस्भेयाल्डा 
फाशेय ऩऱारी आणण नतने आकाळात शलेरा ढग चियतांना ऩाहशरं. 
शला तेलढी जोयात शोती.  

“मे आणण भाझ्मा फयोफय खेऱ,” ती ओयडरी. “इथ ंभाझ्माळी 
कोणीि खेऱत नाशी.” 

 ऩण शला एस्भेयाल्डा रा स्ऩळड कयत ळजेायच्मा फागेत गेरी. 
श्जथ ंएका झाडारा नतने धडक हदरी. झाड थयथयरे आणण तमािी 
एक भोठी पांदी तुटरी.  



िोटं फाऱ झाडाखारी ऩाऱण्मात झोऩरं शोतं. 
ळजेायच्मा भुरांनी णखडकीतून फाशेय फनघतरं.तमांनी 
ऩाहशरं की तुटरेरी पांदी रशान फाऱालय ऩडत शोती, ते 
वगऱे घयाच्मा फाशेय आरे, ऩण ते झाडाजलऱ जामरा 
घाफयत शोते.  

 शे फघून  एस्भेयाल्डाने शबतंीलरून उडी भायरी. नतने 
ऩडणायी पांदी ऩकडरी. नतने पांदी फाऱाऩावून दयू ढकररी. 
भग पांदी ऩाऱण्माऩावून दयू जालून ऩडरी. 

 भग एस्भेयाल्डारा जाणलरं की नतिी ताकद नतरा 
वोडून जात आशे.  



 भग ळजेायिी भुरं शऱूशऱू फागेतल्मा फाऱाजलऱ गेरे. 

ते म्शणारे, “आता आम्शांरा एस्भेयाल्डा  बीतीदामक 
लाटत नाशी.” एस्भेयाल्डा ि ेलडीर फाशेय काम झारं शे 
ऩाशण्मावाठी ऩऱत आरे. 

“नतने आभच्मा फाऱािा जील लािलरा.” ळजेायिी भुरं 
जोयात म्शणारी, “आम्शांरा एस्भेयाल्डाि ेआबाय भानामि े
आशे.” 



आईने एस्भेयाल्डारा अथंरुणालय झोऩलरं आणण ती ठीक 
शोण्मािी लाट फघू रागरी.  

डॉतटय आरे आणण तमांनी डोकं शरलरं. “भरा लाटतं की 
एस्भेयाल्डारा ऩयत ळश्ततळारी व्शामि ंनाशी,” ते म्शणारे. 

एस्भेयाल्डा ऩूणड हशलाऱाबय अथंरुणालय 
ऩडून याहशरी.नतने ळजेायच्मा भुरांि े 

स्केहटगं, टोफोगननगं  आणण  स्नोफॉशरगं  
फनघतरे नाशी. 

कधी-कधी भुरं,  एस्भेयाल्डाच्मा  

णखड़कीकड ेफघत. भग वलिाय कयत की ती 
ळलेटी कुठे गेरी अवेर?” 

तमांना नतिी आठलण मेत शोती. 



 जेव्शा झाडांना पुरं मेलू रागरी तेव्शा आई म्शणारी की, “आऩण 
एस्भेयाल्डा शळलाम आऩल्मा दौऱ्मालय जाऊ ळकत नाशी. आता आऩण 
काम कयामि?े” 

“कदाचित हशि लेऱ आशे की आऩण ळजेायच्मा भुरांना वलिारू मा,” 
लडडरांनी वुिलरे. 

एस्भेयाल्डा आजायी आशे शे ऐकून जलऱिी भुरं दु् खी झारे आणण 
ते नतरा बेटण्मावाठी आरे.  

 तमांनी इततमा वपाईदायऩणे आणण ितुयाईने फनलरेरे कागदाि े
प्राणी कधी फनघतरे नव्शते. 

"ककती वुंदय आशे!"  ते कुजफुजरे. “काळ आम्शी ऩण कागदाि ेप्राणी 
करू ळकरो अवतो तय.” 

भुरं  एस्भेयाल्डा जलऱ गेरे.तमांनी आऩरी खेऱणी, खाणं आणण  
िोट्मा फाऱारा अथंरुणालय ठेलरं. 

"कृऩमा रलकयात रलकय  ळश्ततळारी शो, एस्भेयाल्डा." ते म्शणारे. 
“आम्शांरा लाटतं की तू मेलून आभच्मा फयोफय खेऱालं.” 

एस्भेयाल्डा फायीकळी शवरी जे िोट्मा भुरीने ऩाहशरं. 
दवुऱ्मा हदलळी एस्भेयाल्डा अथंरुणालय उठून फवरी. 
"ककती िान हदलव आशे,”ती म्शणारी. “आज नाष्टट्मारा काम आशे?” 



 भग एस्भेयाल्डाने आऩरे कागदाि ेवगऱे प्राणी गोऱा केरे. नतने 
णखडकी उघडरी आणण तमांना फाशेय शलेत उडलरे.  

“शे तुम्शांरा खेऱण्मावाठी आशेत!” ती खारी उभ्मा अवणाऱ्मा 
भुरांकड ेफघून म्शणारी. 

"शुये!" तयंगणाऱ्मा प्राण्मांना ऩकडण्मावाठी ऩऱत भुरं ओयडरी. 
“िरा, आता एस्भेयाल्डािी तब्मेत ऩयत िांगरी झारी आशे.” 



एस्भेयाल्डा अजूनशी वकड व फयोफय जाते 
ऩण आता ती वकड वभधरी ती ळश्ततळारी 
भहशरा नाशी याहशरी.  

 प्रतमेक उन्शाळ्मात ती आऩल्मा 
आईलडडरां फयोफय जगात ितकय भारून मेते. 
ती टे्रऩेज़ लय उंि झोके घेते आणण दोयीलय 
िारते. गदी नतच्माकड ेवलस्भमाने फघते 
आणण नतच्मा ळौमाडिी स्तुती कयते. 

.एस्भेयाल्डारा खऩू िान लाटत.ं. 

ऩण ऩानगऱीच्मा भहशन्मात ती 
ळजेायच्मा भुरांफयोफय खेऱण्मावाठी 
घयी मेते.. 

भुरं म्शणतात की एस्भेयाल्डा  
तमांिी वगळ्मात िांगरी भैत्रीण आशे. 

वभाप्त 


